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Puhas töökoht
on ettevõtte
visiitkaart
Kinnisvara hooldamine ja remont võivad oskamatu või hooletu peremehe käes muutuda märkimisväärseks kuluartikliks,
tuues lisaks aina kasvavatele hoolduskoristuse arvetele kaasa ka töötajate rahulolematuse ning vähendades klientide ja
koostööpartnerite usaldust ettevõtte vastu.

P

ärast uude kontorisse,
lao- või tootmishoonesse kolimist on kõik alati
elevil ja õnnelikud, kõik
on puhas, aknad säravad. Mõni ruum kaotab
oma sära kuude, mõni juba nädalatega, samas kui mõni ruum näib värske
ka aastaid hiljem. Millele peaks tähelepanu pöörama, et hoida oma ettevõtte
visiitkaart puhtana?
Pole vahet, kas ettevõttes töötab
üks, kümme või tuhat inimest – keegi peab ikka koristama. Juhi otsustada
on, kas valik langeb täishaldusteenuse või suure puhastusfirma kasuks või
palgatakse ruume korrastama hoops
oma inimene. Eesmärk on kõikidel
puhkudel üks – töö peab saama tehtud kiiresti, odavalt ja hästi.
Otsuse aitab langetada oma ala
professionaal Cleanella, mille töötajad pakuvad personaalset ja praktilist hügieenikoolitust teie töötajatele,
koostavad ettevõtte vajadusest lähtuva hügieeniplaani ning soovitavad tooteid, mida kasutada. Puhastusnõu saavad nii kontor, lasteasutus, haigla, teraapiakabinet kui ka kauplus või väikeköök.

Koristada tuleks nii, et ei peaks
igal aastal remonti tegema!
Tänapäevased puhastusvahendid sisaldavad lisaks efektiivsetele puhastavatele ainetele ka hooldavaid, antistaatilisi või libisemisvastaseid komponente. Seetõttu tasub pöörata tähelepanu sellele, millega teie ruumide põrandaid pestakse. Kui põrandale kipuvad jalatsitest tekkima mustad triibud, on võimalik need kaabitsaga eemaldada, kriimustades ja kahjustades
põrandat. Parem lahendus on aga kasutada selle jaoks ülitõhusat vahendit Mediclean Strong 130, mis sobib
üheprotsendilise lahusena kasutamiseks ka igapäevasel hoolduskoristusel nii masinaga kui ka ilma või siis

kontsentreerituna koht- või süvapuhastuseks.
Suur osa puhastusteenindajatest
on hakanud kasutama puhastamiseks mikrokiudlappe ja puhast vett,
mis teevad pinnad küll lõpuks puhtaks, ent kahjuks koguneb tolm sellele
pinnale üpris kiirelt tagasi. Mööblile,
kontoriseadmetele, seintele,
ustele, akendele ja erinevatele ekraanidele
kogunevad sageli
tolm ning sõrmejäljed. Selleks, et
vältida kappide,
laudade ja ekraanide taasmäärdumist,
tuleks kasutada
puhastusvahtu Mediclean 211
Office.
Ü h i s k a s u t at av
duširuum ei ole väljakutse, kui kasutada Mediclean 160 Gresi, mis on tugev kontsentraat nii rooste, kaltsiumiladestuste kui
ka uriinisoolade eemaldamiseks. Vastavalt määrdumisastmele tuleks seda
kasutada kas kontsentreeritumalt või
üheprotsendilise lahusena ning sanitaarruumid ja ka vuugivahed saavad tõeliselt puhtaks. Sama vahendiga saab eemaldada talvel soolajäljed ka
porimattidelt.

Desinfitseerimisvahendid –
nii vähe kui võimalik,
aga nii palju kui vajalik
Aasta tagasi hakkasid kõik ettevõtted pöörama kõrgendatud tähelepanu
ruumide desinfitseerimisele – desinfitseeriti kõike ja kõiki. Pärast seda,
kui lao- või kontoripõrand oli aiapritsiga üle käidud, tundus kõik justkui ohutu. Tegelikult ei ole midagi
ohtlikumat kui võltsturvalisus. Meie
Cleanellas soovitame kasutada avalike ruumide desinfitseerimiseks üks-

nes testitud ja
terviseametis
registreeritud
vahendeid.
Akrüülklaasist
lett või kunstnahast klienditool vajab
alkoholivaba desinfektsiooni. Velox Foami vahu kujul on seda ka mugav ja ohutu kasutada, sest sissehingatavasse õhku ei lendu aerosoole. Samuti on mugav kasutada eelniisutatud Velox Wipesi salvrätte, mis eemaldavad nii klaviatuurilt
kui ka ukselingilt kõik tuntud bakterid, seeneeosed ja viirused, sealhulgas
Sars CoV2, juba 60 sekundiga.
Suurte pindade, nagu põrandad ja
seinad või lauad, puhastamiseks ning
samal ajal desinfitseerimiseks on aga
säästlikum kasutada Quatrodes Fortet.
Seda aldehüüdide- ja fenoolivaba toodet kasutatakse laialdaselt meditsiinining lasteasutustes, samuti sobib see
kasutamiseks toiduainetööstuses ja
iluteeninduses. Quatrodes Forte on
ökonoomne, sest ühest liitrist kontsentraadist saab 200 liitrit pesulahust
ning see hävitab kõik bakterid, viirused ja seened juba 15 minutiga. Soovitame seda kasutada suurema nakkusohu korral tavapärase põrandapuhastusaine asemel.

Paberit ei valita hinna ega
välimuse, vaid omaduste järgi
Paber ja paber võivad olla väga erinevad ning ei ole suuremat viga, kui valida puhastus- ja kuivatuspaber pelgalt letihinna järgi. Üks paber sobib
autotööstusesse, sest imeb väga hästi
õlist mustust, teine aga on toidukäitlejale parim, sest ei rebene ega jäta
ebemeid. Kolmas aga on väikese lehega ning sobib suure käidavusega kohtadesse, kus paberi pehmus ja värv ei
ole olulised.
Üks võimalus on minna mugavamat
teed ja osta valget pehmet kätekuivatuspaberit ning kasutada seda nii „üleval” kontori tualetis kui ka „all” tootmises. Teine variant on võtta ühendust
Cleanellaga ja lasta meil teha just teie
äri vajadustele vastav pakkumine.
Cleanella eesmärk on olla teenindusvaldkonnas parim praktiliste puhastus- ja hügieenilahenduste ning
-toodete pakkuja ja anda ettevõtjatele vajalikke teadmisi hügieenist, selle
tähtsusest ning mõjust nii enda kui ka
kliendi tervisele. Oleme veendunud, et
hügieenireeglite täitmine või klientide
ja teenindajate hoidmine ei peaks olema ettevõtte jaoks keeruline või kulukas!
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